
Minnesanteckningar från möte med 
Styrgruppen för DiVA, 2018-03-08 
 
Plats: Webbmöte via Zoom 
Tid: Kl. 10.00 – 11.30 

Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja 
Neumann, Mikael Sjögren, Janet Wamby samt Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  

Nästa möte: 22 mars kl. 8.30 - 9.30 (via Zoom) 

_________________________________________________________________________________ 

Beslut att följa upp 
• David, Urban och Anna Wennergrund (KKH) fortsätter arbetet med att ta fram en 

simuleringsmodell för ny ekonomisk modell. 
• Aina och Urban lyfter frågan om personuppgiftsbiträdesavtal med UU:s jurister. 
• Aina jobbar vidare med texten till ett sammanhållet dokument om DiVA, med hjälp av Nadja 

och om möjligt Janet. 
• Punkter till stämman 26 april, kallelse senast 5 april. 

_________________________________________________________________________________ 

Minnesanteckningar 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Minnesanteckningar lades till handlingarna efter följande kommentarer: 
a. Uppföljning av eventuellt behov av personuppgiftsbiträdesavtal inom DiVA-

konsortiet. Aina har haft en första kontakt med jurist från UU och kommer att boka 
in ett möte inom kort. 

b. Personalsituation: Rekrytering av ny systemutvecklare Johan Oelrich är på plats sen 
5/3. Vidare kommer en ny rekrytering av utvecklare göras snarast för att ersätta Uwe 
Klosa som börjar på nytt jobb i mitten av augusti. Två nya medarbetare kommer att 
innebära tid för inlärning och kompetensöverföring vilket in sin tur kräver viss 
omplanering av utveckling under våren. 

c. Beslutades att lägga in ett extra styrgruppsmöte 22/3 kl. 8.30 - 9.30. 
  

3. Simuleringsmodell för ny ekonomisk modell: David och Urban fick vid förra mötet i uppgift att 
tillsammans med Anna Wennergrund ta fram en simuleringsmodell med syfte att diskutera 
en ny ekonomisk modell. Gruppen har börjat titta på några olika modeller som skulle kunna 
ligga till grund. 

a. Ladok-modellen som utgår från storlek på lärosäten, strikt efter antal studenter. 
Denna modell går dock inte att använda för icke-lärosäten.  

b. Publiceringsdriven modell, hur många publiceringar gör man per år i DiVA, med 
avseende på tre år tillbaka 2015-2017.  



c. Totalt antal publikationsposter i DiVA dvs. den totala mängden poster. Möjligen kan 
olika principer användas i en och samma modell. Med olika beräkningar kan man 
dämpa oönskad spridning. 

Oavsett vilken modell som kommer att användas så bör det finnas en lägsta avgift. Gruppen 
kommer att fortsätta arbetet och återkommer med förslag till nästa extrainsatta 
styrgruppsmöte 22/3. 

4. Första utkast till ett samlat DiVA-dokument: Aina har gjort ett första utkast till ett dokument 
som ska beskriva DiVA och DiVA-konsortiets organisation och styrning. Bakgrunden är de 
kommentarer och önskemål som framkommit på tidigare stämmomöten. Idag finns 
information i ett antal olika dokument som bör arbetas samman till ett.  
 
Några kommentarer på texten nämndes vid mötet. Janet lyfte frågan om begreppet ”arkiv”, 
ska vi använda det eller ger det fel signaler? Bättre med ”repositorium” undrade Lars? Det 
finns behov av att renodla dokumentet så att text som hör hemma i förvaltningsplanen eller i 
avtalstexten inte finns på flera ställen påpekade Jonas. Bättre med kortare text. Diskuterades 
även vilka som är målgruppen. Bör vara DiVA-medlemmar men bör även fungera som 
informationstext för övriga intresserade som vill veta mer om DiVA. Det finns även behov 
bland medlemmarna av en text som kan visas upp för universitetsledningar och liknande. Kan 
även vara bra att be en kommunikatör titta på texten, gärna relativt tidigt i processen. Finns 
det möjlighet att visualisera resultat från DiVA? Styrgruppen får gärna skicka önskemål om 
material, vad som skulle kunna visualiseras. Mikael lyfte frågan om gräns för antal 
medlemmar och menade att styrgruppen bör göra en analys av vad som är möjligt.  
 
Aina jobbar vidare med texten med hjälp av Nadja och Janet (som dock har semester 
kommande veckor och troligen inte tid att kommentera till nästa möte). 
Styrgruppsmedlemmarna uppmanas också att maila sina kommentarer direkt till Aina.  
 

5. Kallelse och innehåll stämman 26 april. Kallelsen skickas senast 5 april. Lokal med möjlighet 
till videokonferens är bokad. Förslag på punkter till stämman: 

a. Kvartalsrapport från förvaltning och utveckling. Urban tillsammans med Olov McKie 
skulle kunna ge en kortare version av ”DiVA under huven”. 

b. Diskussionspunkter i mindre grupper: Dokumentet – skulle kunna vara en 
diskussionspunkt eller snarare bör vi lyfta ut någon diskussionspunkt.  

c. Vad är DiVA – vad har medlemmarna för syn på vad DiVA är och ska bli. Hur hanterar 
vi dataset? SND, SwePub – var ingår DiVA i det stora hela. Rapportera från Elisabeth 
Strandberg. Daniel Swepub. 

d. Nadja: Finns splittring mellan lärosäten och myndigheter? Finns det risker med det, 
vad har vi gemensamt och vad skiljer oss åt? Ulrika: strategigruppen ägnade mycket 
tid åt att diskutera den frågan och enades om en formulering kring det. Frågan har 
även lyfts vid ett specialistmöte. Vi såg inte stora skillnader. Urban: Största skillnaden 
är bibliometrifrågorna och behov som följer med dem. 
Workshopsform: Skillnader myndigheter/lärosäten?  
 

6. Förvaltningsplanen – kvartalsuppföljning: 
Förvaltning och utveckling kommer att ha ett antal möten närmaste tiden för upplärning av 
ny systemutvecklare och kompetensöverföring i samband med att Uwe Klosa slutar. Detta 
kommer att medföra en viss omprioritering under våren som vi återkommer till. För 
närvarande pågår arbetet med att slutföra personposter så att de är i drift hos de allra flesta 
medlemmar. Vid senaste specialistmötet påtalades vikten av att alla aktiverar funktionen. 
Arbetet med projektposter är snart redo för release. Finns i testmiljön för närvarande. Vi har 
haft möten med VR angående importer från SweCris, vi kommer att kunna hämta via api:er 



på sikt. De blev även intresserade av att hämta tillbaka poster, då med tillhörande 
publikationsdata. 
 

7. Nästa möte: 22 mars kl. 08.30 – 09.30. Webbmöte (via Zoom), Urban skickar ut en 
möteslänk.  
 

8. Mötet avslutas 
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